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Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk
Datum: 16-01-2019
Onderwerp: Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Op 19 december 2018 hebben 19 partijen – afkomstig van kennisinstituten,
landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en een bank – het
Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel in Nederland gepresenteerd. Hoofddoel is een
Nederland met een rijkere en gevarieerdere natuur:
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
Aanleiding is de snelle achteruitgang van de voor natuur en voedselketen zo cruciale
insectenpopulaties. De opstellers van het Deltaplan constateren dat het voor het
gewenste herstel noodzakelijk is om samen te werken. De kern van de aanpak draait
om het versterken van de 5 succesfactoren (draagvlak, verdienmodellen, wet- en
regelgeving, kennis & innovatie, samenwerking gebied). De gezamenlijke inspanning
richt zich op het verminderen van de drukfactoren en bedreigingen (vermesting,
verdroging, verzuring, vervuiling en versnippering). In het Deltaplan staan een aantal
concrete acties geformuleerd. De in het Deltaplan samenwerkende partijen roepen
de rest van Nederland en nadrukkelijk ook de overheden op om daaraan mee te
werken. Niet alleen door het uitspreken van steun, maar vooral ook door aanvullende
ondersteunende en stimulerende acties.
De fractie Water Natuurlijk ondersteunt die oproep van harte en wil hierover graag de
volgende vragen stellen:
1.

Bent u bekend met het op 19 december 2018 verschenen Deltaplan voor
Biodiversiteitsherstel?
Ja. Waterschap AGV steunt dit initiatief.
2. Deelt u de mening dat overheden en dus óók het waterschap niet mogen
ontbreken in de lijst partijen die deelnemen aan het Deltaplan?
Zo nee: Waarom niet?
Ja, waterschappen zijn waterkwaliteitsbeheerders en in die hoedanigheid
verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit en dus ook een goede biodiversiteit.
Waterschappen leveren een essentiële bijdrage aan het behalen van de Natura2000
doelstellingen en de totale biodiversiteit van Nederland.
3. Bent u van plan gehoor te geven aan de oproep in het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel en AGV aan te melden als deelnemende partij? Zo nee:
Waarom niet?
Ja, AGV heeft zich aangemeld als deelnemende partij.
4. Zo ja, kunt u aangeven met welke concrete actie(s) AGV in ieder geval wil
bijdragen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel?
a. Zijn dit acties die al lopen cq in de planning zitten of ziet u in het Deltaplan
aanknopingspunten voor aanvullende acties?
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Notitie
In het kader van de KRW nemen we maatregelen die onder meer zijn gericht op
verbetering van de biologische waterkwaliteit. Deze acties dragen zodoende bij aan
het biodiversiteitsherstel. Ook wordt bij beheer en onderhoud van waterwegen en
keringen rekening gehouden met duurzaamheid en biodiversiteit.

Datum
27 februari 2019

b. Welke bijdrage kan het waterschap AGV, als beheerder van openbare ruimte,
verder leveren aan de doelstellingen van het deltaplan biodiversiteit?
In al haar plannen de belangen van biodiversiteit en natuurherstel mee afwegen.
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c. Welke kansen bieden energietransitie en klimaatadaptatie om de biodiversiteit
rond en in de gebouwde omgeving verder te verbeteren?
In de recent opgerichte kerngroep Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, worden alle doelstellingen rondom Klimaat, Energie en Duurzaamheid
bij elkaar gebracht. Op deze manier worden thema’s als energietransitie en
klimaatadaptatie niet als losse elementen in de bedrijfsvoering gezien, maar juist als
integrale kansen om niet alleen biodiversiteit in de gebouwde omgeving te
verbeteren, maar ook zaken als circulaire economie, natuurinclusief bouwen en CO2
neutraal.
5. En voortbouwend op een ja: Wat betekent dit voor de communicatie en de
samenwerking met alle belanghebbenden in ons gebied?
Het waterschap stelt zich op als effectieve netwerkpartner in al haar projecten en
activiteiten. Dit betekent dat communicatie en samenwerking reeds in de
bedrijfsvoering is geïntegreerd.
6. Bent u bereid in Unieverband en richting provincies en gemeenten in AGV-gebied
ook andere overheden aan te sporen actief mee te werken aan het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel?
Zo nee: Waarom niet
Het waterschap neemt reeds deel aan diverse interdisciplinaire overlegstructuren. In
deze overleggen is het mogelijk om invulling te geven aan het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel.
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